بسمه تعالی

ضمیمه 1

فرم شناسنامه خدمت دستگاه اجرایی

نام دستگاه اجرایي :سازمان بنادر ودریانوردي
نام دستگاه مادر :وزارت راه و شهرسازي
شرح خدمت

 -4مشخصات خدمت

نوع خدمت

ماهيت خدمت
سطح خدمت
رویداد مرتبط با:
نحوه آغاز خدمت
مدارک الزم براي انجام
خدمت

قوانين و مقررات باالدستي
آمار تعداد خدمت گيرندگان

 -1نحوه دسترسي به خدمت

تواتر
تعداد بار مراجعه حضوري
هزینه ارایه خدمت(ریال) به
خدمت گيرندگان

تصدي گري
استاني

حاکميتي
روستایي
شهري
منطقه اي
ملي
کسب و کار
ثبت مالکيت
تامين اجتماعي
ماليات
سالمت
آموزش
تولد
سایر
مدارک و گواهينامهها وفات
بازنشستگي
ازدواج
بيمه
تاسيسات شهري
رخداد رویدادي مشخص
فرارسيدن زماني مشخص
تقاضاي گيرنده خدمت
سایر... :
تشخيص دستگاه
روگرفت اساسنامه مرکز آموزشي ،روگرفت شناسنامه سهامداران اعضاء هيئت مدیره و مدیر مرکز ،یك قطعه
عکس مدیر مرکز آموزشي ،روگرفت مدرک تحصيلي مدیر مرکز آموزشي ،کوک مرک نقشه ساختمان و آدرس
کامل پستي ،روگرفت آخرین تغييرات اساسنامه مرکز ثبت شده در روزنامه رسمي ،تکميل و ارائه فرم مشخصات و
تهدات مرکز آموزشي ،تکميل و رائه فرم دوره هاي آموزشي متقاضي برگزاري ،تائيد فضاي آموزشي موسسه .
دستورالعمل صدور مجوز و نظارت بر مراکز برگزار کننده دووره هاي آموزشي کارکنان لجستيك بندري ایران
مصوب اجالس  11/71/71 1071هيئت عامل سازمان بنادر و دریانوردي
 27خدمت گيرندگان در:
یك سال
یکبار براي هميشه
مبلغ(مبالغ)

ماه

فصل

سال
 . . .بار در:

شماره حساب (هاي) بانکي

ماه

فصل

سال

پرداخت بصورت الکترونيك

...
آدرس دقيق و مستقيم خدمت در وبگاه در صورت الکترونيکي بودن همه یا بخشي از آن
http://certificates.pmo.ir/fa/mar43/mar235
نام سامانه مربوط به خدمت در صورت الکترونيکي بودن همه یا بخشي از آن:
رسانه ارتباطي خدمت
نوع ارائه
مراحل خدمت
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
الکترونيکي
ارسال پستي
پست الکترونيك
پيام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
سایر(باذکرنحوه دسترسي)اتوماسيون اداري
در مرحله اطالع
رساني خدمت

 -5جزیيات خدمت

متوسط مدت زمان ارایه خدمت:

این فرایند به منظور تائيد صالحيت موسسات آموزشي درخواست کننده به منظور برگزاري دوره هاي آموزشيي در
حيطه استانداردهاي آموزشي بندري براي کارکنان لجستيك بندري ایران مي باشد ،که پس از تائييد صيالحيت و
صدور پروانه فعاليت  ،این موسسات مي توانند دوره هاي آموزشي در حيطه استانداردهاي آموزشي بندري را بيراي
کارکنان فعال در حوزه هاي کارگزاري ترابري دریایي برگزار نمایند.
درخواست کنندگان اخذ پروانه فعاليت (برگزاري دوره
خدمت به شهروندان ()G2C
آموزشي) در حيطه استانداردهاي آموزشي بندري
خدمت به کسب و کار ()G2B
خدمت به دیگردستگاه هاي دولتي()G2G
نوع مخاطبين

 -3ارائه دهنده
خدمت

 -1عنوان خدمت :صدور پروانه فعاليت و برگزاري دوره هاي آموزشي در
حيطه استانداردهاي آموزشي بندري

 -2شناسه خدمت
( این فيلد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تکميل مي شود).

در مرحله درخواست خدمت

اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
پست الکترونيك
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر :تحویل اصل پروانه فعاليت
استعالم
استعالم الکترونيکي
فيلدهاي موردتبادل
غير
الکترونيکي

نام دستگاه دیگر

نام سامانه هاي دستگاه
دیگر

فيلدهاي
موردتبادل

استعالم الکترونيکي اگر استعالم غيرالکترونيکي
مبلغ
است ،استعالم توسط:
(درصورت
پرداخت
هزینه)
برخط
online
دستهاي
()Batch

-8ارتباط خدمت با سایر
دستگاههاي دیگر

غيرالکترونيکي

تلفن همراه (برنامه کاربردي)
ارسال پستي
پيام کوتاه

برخط
online

 -0ارتباط خدمت با سایر سامانه ها
(بانکهاي اطالعاتي) در دستگاه

درمرحله ارائه خدمت

الکترونيکي

نام سامانه هاي دیگر

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه
حضوري

مرحله توليد خدمت
(فرایند داخل دستگاه
یا ارتباط با دیگر
دستگاه ها )

الکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

غيرالکترونيکي

ذکر ضرورت
مراجعه حضوري

الکترونيکي

دستهاي
()Batch

غيرالکترونيکي

مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
تلفن همراه (برنامه کاربردي)
اینترنتي (مانند وبگاه دستگاه)
ارسال پستي
پست الکترونيك
پيام کوتاه
تلفن گویا یا مرکز تماس
دفاتر پيشخوان
شماره قرارداد واگذاري خدمات به دفاتر پيشخوان:
عناوین مشابه دفاتر پيشخوان
سایر(باذکرنحوه دسترسي)
مراجعه به دستگاه:
جهت احراز اصالت فرد
ملي
جهت احراز اصالت مدرک
استاني
نبود زیرساخت ارتباطي مناسب
شهرستاني
سایر:
اینترانتي (مانند اینترانت داخلي دستگاه یا) ERP
اینترنتي (مانند درگاه دستگاه)
سایر (باذکرنحوه دسترسي)
پست الکترونيك

دستگاه
مراجعه کننده

 -1عناوین
فرایندهاي خدمت

دستگاه
مراجعه کننده
دستگاه
مراجعه کننده

 -1دریافت درخواست و بررسي پرونده جهت اطمينان از تکميل مدارک
 -2بازدید از موسسه و تکميل چك ليست بازدید اوليه
 -3صدور پروانه فعاليت

....
 -17نمودار ارتباطي فرایندهاي خدمت
دريافت درخواست
موسسه آموزشي
تشكيل پرونده

بررسي پرونده و مدارك
ارسالي

نقص پرونده و عودت مدارك

مدارك كامل  ،بازديد اوليه
موسسه

صدور پروانه و ارائه
به متقاضي

نام و نام خانوادگي تکميل کننده فرم:
سجاد عبدالوند

آيا درخواست با االزامات انطباق دارد؟

تلفن:
84132874

اعالم نوافق به موسسه جهت بررسي
مجدد

پست
الکترونيك:
sajadmarine@yahoo.com

واحد مربوط:
آموزش

حقیقی

حقوقی

دولتی

اختصاصی

مشترک *

ی

غیر

آیین نامه)

(روز /ساعت)

ی
الکترونیک

مدت اعتبار

(ریال)

فرآیند مجوز

الکترونیک

(مصوبه ،بخشنامه،

مجوز

زمان تقریبی

توضیحات

عنوان مجوز

نوع مجوز

مستندات قانونی

مدارک مورد نیاز

هزینه

متقاضی مجوز

صدور

مراجع ناظر

فرآیند مجوز

فرآیند



روگرفت اساسنامه مركز آموزشدی ،روگرفدت شناسدنامه

دووره های آموزشی كاركندان

مدیر مركز آموزشی ،كوک مرک نقشه سداختمان و آدر

 11/71/71هیئدددت عامدددل

مشخصات و تهدات مركز آموزشی ،تکمیدل و را ده فدرم

سازمان بنادر و دریانوردی

دوره هددای آموزشددی متقاضددی برگددزاری ،تا یددد فضددای

مصدددوج اجددد

7

1071

ثبددت شددده در روزنامدده رس دمی ،تکمیددل و ارا دده فددرم



لجسددتیب بندددری ایددران

كامل پستی ،روگرفت آخرین تغییدرات اساسدنامه مركدز

5سال



صدو ر√

نظارت بر مراكز برگزار كننده

عکس مدیر مركز آموزشدی ،روگرفدت مددرک تحصدی ی
سازمان بنادر و
دریانوردی

 07روز

دستورالعمل صددور مجدوز و

سهامداران اعضاء هیئت مدره و مدیر مركز ،یدب قطعده

*

آموزشی موسسه .

پروانه فعالیت در حیطه
تمدید√

"





بندری

5سال

7

استانداردهای آموزشی


سازمان بنادر و
دریانوردی

*
اص ح


*

لغو√

"

-
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سازمان بنادر و



-



دریانوردی

*

